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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
•

Zlecenie inwestora

•

Projekt budowlany architektury i konstrukcji budynku

•

Uzgodnienie z Inwestorem

•

Obowiązujące normy i wytyczne projektowania wentylacji

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń:
•

Sali 1 i 2 (2 pokoje)

•

Pomieszczeń (biurowych) (5 pokoi)

•

Pokój socjalny (1 pokój)

Oraz Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej:
•

Łazienki (4 pokoje)
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3. ZAŁOśENIA DO OPRACOWANIA
Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obejmuje następujące pomieszczenia:
Nazwa pom.

Pow.

-

m2

m3

1/2

WC męskie

2,26

7,8

1/3

WC damski

2,26

7,8

1/6

Sala 1

49,79 171,8

343,6

343,6

1/7

Sala 2

30,46 105,1

210,2

210,2

1/8

Pokój socjalny

10,92

37,7

75,4

75,4

1/9

Łazienka

13,91

48,0

2/2

Pomieszczenie 1

42,82 110,9

221,8

221,8

2/3

Pomieszczenie 2

15,82

41,0

82,0

82,0

2/4

Pomieszczenie 3

16,24

42,1

84,2

84,2

2/5

Pomieszczenie 4

15,82

41,0

82,0

82,0

2/6

Łazienka

9,36

24,2

2/8

Pomieszczenie 5

16,24

42,1

Nr

Kub. Wywiew Nawiew
m3/h

Wentylacja

m3/h
Wentylator
łazienkowy
Wentylator
łazienkowy

min 50m3/h
min 50m3/h

Wentylator
łazienkowy

min 50m3/h

Wentylator
łazienkowy

min 50m3/h

84,2

84,2

629,2

629,2

parter

554,2

554,2

piętro

1 183,4

1 183,4

Suma
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uwagi

4. OPIS PROJEKTU
Dla spełnienia wymaganych parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach oraz
wymogów zaprojektowano następujące instalacje:
Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń projektowanego
budynku z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyŜowym umieszczonej na poddaszu budynku,
oraz zespołu przewodów do transportu i urządzeń do rozdziału powietrza.

4.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
Zadaniem wentylacji mechanicznej w okresie letnim jest usunięcie zysków ciepła
pochodzących od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych. W okresie zimy, oprócz funkcji
nawiewu powietrza świeŜego, instalacja ma za zadanie podgrzanie powietrza nawiewanego
przy pomocy odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. W tym celu dobrano Centrale
wentylacyjną z nagrzewnicą elektryczną VS-10-R-P-T firmy VTS wyposaŜoną w wymiennik
krzyŜowy, słuŜący do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Centrala umiejscowiona
będzie na poddaszu budynku. Czerpnia jak i wyrzutnia umiejscowiona będzie na dachu
budynku. Dokładne umiejscowienie czerpni i wyrzutni naleŜy ustalić z Zamawiającym jednak
naleŜy pamiętać o spełnieniu wymogów prawnych montaŜu tego typu urządzeń.
Powietrze świeŜe, czerpane będzie z czerpni umieszczonej przed budynkiem, w ilości 1183
m3/h podlega obróbce cieplnej w nagrzewnicy oraz w krzyŜowym wymienniku
i jednostopniowemu odpylaniu. Powietrze z pomieszczeń będzie odprowadzone poprzez
kratki górne.
Urządzenia:
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewną z wymiennikiem krzyŜowym składającym się z
następujących sekcji.
Część nawiewna:
•

Filtr wstępny G4

•

Wymiennik krzyŜowy

•

Sekcja wentylatorowa ( VN1 = 1183 m3/h) dp = 200Pa

Część nawiewna:
•

Filtr wstępny G4

•

Sekcja wentylatorowa ( VW1 = 1183 m3/h) dp = 200Pa
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Auotmatyka urzadzeń – podstawowa, sterowanie pracą centrali HMI BASIC
W skład sterowania wchodzi:
Pomieszczeniowy czujnik temperatury
Informacja o aktualnie występujących stanach alarmowych wyświetlana na wyswietlaczu
LCD w postaci odpowiednio grupy i podgrupy sygnałów alarmowych np.:
- grupa: presostaty;
- podgrupa: presostat filtra wstępnego.
Klawisze zmiany trybu pracy:
- układ wyłączony
- praca według kalendarza zaimplementowanego w sterowniku
- czuwanie
Przewody i ich wyposaŜenia
Projektuje się kanały typu „Spiro”. Kanały nawiewne znajdujące się w przestrzeni
międzystropowej izolować wełną mineralną gr. 3cm pod płaszczem z folii aluminiowej. Trasy
przewodów i rozmieszczenie przewodów pokazano na rysunkach.
W celu wytłumienia hałasu w instalacji zaprojektowano tłumiki prostokątne montowane na
poziomych odcinkach przewodów.
Do regulacji instalacji wentylacji naleŜy zastosować kratki firmy GRYFIT wyposaŜone
w urządzenia do regulacji wydajności.

4.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ
W łazienkach projektuje się zamontowanie wentylatorów łazienkowych z czasowym
wyłącznikiem, czujnikiem wilgotności i ruchu. Do projektu dobrane zostały wentylatory
V-100 THC firmy Vokker.
Opis działania wentylator:
1. Wentylator posiada dwie funkcje działające niezaleŜnie Timer i Higrostat.
2. Po prawidłowym podłączeniu wentylatora urządzenie:
a) pozostanie w spoczynku (wilgotność w pomieszczeniu jest niŜsza niŜ ustawiona na
Higrostacie)
b) uruchomi się od razu przy zgaszonej lampce kontrolnej na panelu (wilgotność w
pomieszczeniu jest wyŜsza niŜ na higrostacie)
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W przypadku punktu b) wentylator będzie pracował tak długo dopóki wilgotność w
pomieszczeniu nie spadnie poniŜej ustawienia na Higrostacie.
3. Po włączeniu światła lub wyłącznika, pod który wentylator został podłączony, wentylator
rozpocznie pracę przy zapalonej lampce kontrolnej.
4. Po wyłączeniu światła lub wyłącznika, wentylator będzie pracował:
a) przez czas ustawiony na Timerze
b) dłuŜej, jeŜeli w czasie naszego przebywania w pomieszczeniu, wilgotność się
podniosła powyŜej poziomu ustawionego na Higrostacie.

5. UWAGI KOŃCOWE
•

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia poŜarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród.

•

Dokładne usytuowanie pionów wentylatorów łazienkowych ustalić na miejscu
budowy.

•

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być
zlokalizowane w sposób umoŜliwiający pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.

•

Czerpni powietrza nie naleŜy lokalizować w miejscach, w których istnieje
niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni

•

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu powinny znajdować się w
odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc
postojowych dla więcej niŜ 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość
dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić
co najmniej 2 m.

•

Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny być zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach
umoŜliwiających

odprowadzenie

wywiewanego

powietrza

bez

powodowania

zagroŜenia zdrowia uŜytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wpływu na budynek.
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•

Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na
dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyŜej powierzchni, na
której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyŜej linii łączącej najwyŜsze
punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10
m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.

•

Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być
mniejsza niŜ 3 m od:
1) krawędzi dachu, poniŜej której znajdują się okna,
2) najbliŜszej krawędzi okna w połaci dachu,
3) najbliŜszej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

•

JeŜeli odległość, o której mowa wyŜej wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź
wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyŜszą krawędzią okna.
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